
 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC 
ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 

Informació 
 
 
 

Informació general          

                                  

 
 
 

 

El concurs fotogràfic va de la mà del concurs cultural – 

esportiu que té l’origen a la Unió de Consells Esportius de 

Catalunya. El Consell Esportiu de l’Anoia segueix la iniciativa 

amb els objectius de: 

 Desenvolupar les qualitats artístiques dels nois i les 

noies a través de l’esport escolar i popular. 

 Donar a  conèixer la pràctica esportiva a través de 

les manifestacions culturals. 

 Fomentar el coneixement global de la pràctica 

esportiva mitjançant les manifestacions culturals. 

 Destacar els valors i les emocions en l’esport en 

aquests moments de pandèmia actuals. 

 

 

 

Maneres de participació         
Existeixen dues categories de participació (s’ha de disposar de compte a INSTAGRAM): 

 

CATEGORIA 
 

FOTOGRAFIA 

EDAT ESCOLAR  De 2003 a 2006 (de 3r d’ESO a a 2n de BATX) 

EDAT POPULAR A partir de 2002 i anteriors 

 
  

 Els treballs realitzats han de ser originals i ha de representar l’esport escolar, l’esport popular, 

els valors i les emocions en l’esport en aquests moments de pandèmia actuals.  

 

 

Normativa de participació         
S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de presentació de les fotografies i s’haurà de seguir 

aquesta normativa per a què la fotografia presentada sigui vàlida: 

 

 Segueix-nos a Instagram: @ceanoia 

 Omple el formulari d’inscripció: http://bit.ly/3t3JyRU  

 Fes un post a Instagram (no seran vàlids les stories) amb la fotografia amb la que vulguis 

participar afegint: 

- El hastag #concursfotoceanoia. 

- Mencions a @ceanoia. 

- Un títol a la teva fotografia. 

- Indica si participa a la categoria ESCOLAR o POPULAR. 

- Anomena a quin centre educatiu pertanys (edat escolar) / Anomena a quin 

municipi pertanys (edat popular). 

 

http://bit.ly/3t3JyRU


 

 

 

 

 

 

 

Els participants poden presentar un nombre indeterminat de fotografies sempre i quan les presenti 

cadascuna en un post diferent.  

En enviar el formulari correctament, el concursant accepta les Bases del Concurs. 

 

 

Premis i guardons          

 Diploma virtual als/les tres primers/es classificats/des de cada categoria.  

 EDAT ESCOLAR - Premi al centre educatiu de la comarca amb més nombrosa participació (de 3r 

d’ESO fins a 2n de Batxillerat).  

 EDAT POPULAR Premi al millor post. 

 

 

Dates de convocatòria          

 Data límit de publicació del post a Instagram: dimecres 19 de maig de 2021. 

 Data d’exposició i lliurament premis guanyadors/es concurs: divendres 28 de maig de 2021. 

 

 

Agraïments                                                                      
CONSELL ESPORTIU MARESME 


